ZÁPIS
o průběhu I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 16. prosince 2010 v budově kina

K bodu 1 – Zahájení
Starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil I. řádné zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 18.00 hodin a všechny přivítal. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Informace o konání zastupitelstva jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu městyse Ostrov u Macochy
a v pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi.
Přítomno je 13 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
P. Hlaváček je omluven.
Byla představena zapisovatelka Hana Opatřilová, nová zaměstnankyně úřadu městyse.
Během jednání se dostavil MUDr. Slavík.
Starosta navrhl za sčitatele hlasů Mgr. Josefa Škvařila
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Mgr. Josefa Škvařila sčitatelem hlasů
při jednání I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1: pro – 14, proti – 0, zdržel se - 0
K bodu 2 – Schválení programu
Starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání a
vzhledem k tomu, že nebyly navrženy žádné změny změn či doplnění programu, nechal hlasovat o
schválení navrženého programu zasedání.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje program I. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy, konaného dne 16.12.2010.
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Zahájení
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové provizorium na r. 2011
Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městyse
Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Závěrečný účet za rok 2009 – Údaje o hospodaření s majetkem
Zpráva o činnosti Rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhnul na ověřovatele zápisu Mgr. Soňu Švrčinovou a Ing. Libora Vaňka, MBA
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy, nechal starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Mgr. Soňu Švrčinovou a Ing. Libora Vaňka,MBA
za ověřovatele zápisu z I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu č. 4 – Volba členů kontrolního výboru Zastupitelstva městyse
Podle návrhu rady přednesl starosta návrh na zvolení Mgr. Krbečkové a p. Mrázka za členy
kontrolního výboru. Nebyly předloženy další návrhy, oba navržení vyslovili s kandidaturou souhlas.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy volí do funkcí členů Kontrolního výboru Zastupitelstva
městyse Mgr. Jarmilu Krbečkovou a Josefa Mrázka .
Hlasování č. 4: pro – 12, proti – 0, zdržel se - 2
K bodu č. 5 – Rozpočtové opatření č.4
Starosta sdělil, že návrh předloženého rozpočtového opatření byl vypracován starostou,
místostarostou, Finančním výborem a účetní úřadu městyse a udělil slovo předsedkyni finančního
výboru pí. Svobodové k seznámení s návrhem rozpočtového opatření:
-příjmy, daňové příjmy, daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti se navyšuje o 200 000,-daň z příjmu fyzických osob samostatné výdělečné činnosti se zvyšují o 125 000,-daň z příjmu fyzických osob, kapitálových výnosů 30 000,-daň z příjmu právnických osob se nenaplní a to o mínus 100 000,-daň z přidané hodnoty se zvyšuje o 500 000,-poplatek za provoz a shromažďování komunálního odpadu, mínus 33 000,-poplatek ze psů se snižuje o 2000,-poplatek za užívání veřejného prostranství se snižuje o 9 000,-právní poplatky se zvyšují o 5 000,-daň z nemovitostí se snižuje o 100 000,-přijaté dotace (to je dotace účelová na sčítání lidu v r. 2011) plus 5 400,-neinvestiční dotace (to jsou dotace z Úřadu práce) plus 25 000,-zvedají se příjmy z prodeje pozemků o 1000,-příjmy z lesa o 4 000,-informační středisko, snižují se příjmy o 4 000,-zvyšuje se o 1000,- ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy – prodej učebnic
-kino plus 2 000,- (nájem)
-kulturní dům, plus 3000,- (nájem)
-nebytové hospodaření – nájem stará škola, plus 6 000,-veřejné prostranství, plus 2 000,-místní správa ( prodejci stánkaři), se snižuje o 7 000,-příjmy z úroků, plus 55 000,Celkem se příjmy navyšují o 709 400,-

Ve výdajích byly úpravy:
-podnikání a restrukturalizace zemědělství (prodej pozemků), mínus 10 000,-informační středisko se ve výdajích snižuje o 50 000,-zvyšují se výdaje na silnice (oprava silnice pod kinem), plus 200 000,-snižují se výdaje na záležitosti pozemních komunikací, mínus 300 000,(pravděpodobně nerealizované chodníky)
-nerealizovaná zastávka u ZŠ, mínus 79 000,-odvádění a čištění odpadních vod, mínus 800 000,(tam nebude vyfakturovaná celá částka kanalizace na Bělé)
-úpravy vodních toků, tj. revitalizace(zpracování žádosti), plus 72 000,-zvyšují se výdaje o 12 000,- na program CLAVIUS v knihovně
-ostatní záležitosti kultury, mínus 2 000,-snižují se výdaje o 90 000,- (nerealizovaný přesun pomníku padlých)
-kulturní dům (okna, která se nerealizovala), mínus 150 000,-nebytové hospodářství - stará škola, plus 1 000,-pohřebnictví, mínus 9 000,-územní plánování, změna územního plánu, mínus 12 000,-daň z nemovitostí (územní rozvoj), mínus 17 000,-sběr a svoz nebezpečných odpadů, plus 4 000,-sběr a svoz ostatních odpadů, plus 5 000,-veřejné prostranství (navyšují se mzdy za zaměstnance a k tomu budeme mít snížení výdajů na
správě), plus 85 000,-podporované byty, plus 11 000,prosím, opravte si ještě o plus 15 000,Celkově upravený rozpočet byl původně 7.323. 000,- a opravuje se na 7.338.000,-požární ochrana, plus 40 000,- (je to rezerva na čerpání dotace, která se bude čerpat až v r. 2011)
-zastupitelstvo, odchodné předcházejícímu starostovi 200 000,-volby do zastupitelstva městyse plus 3 000,-§ 61 čl. 49 - rezerva na sčítání lidu (dotace, která byla v příjmech), plus 54 000,-místní správa 170 400,Celkových rozpočtových korun 1.330.100,- se mění na 1.309.700,Výdaje celkem se snižují o 1.036.000,Rozdíl mezi příjmy 709 000,- a výdaji 1.036.000,- se promítne do financování, které se snižuje
1.745.400,Jelikož k přednesenému rozpočtovému opatření nebyly dotazy a námitky, pan starosta nechal
hlasovat o usnesení zastupitelstva městyse.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje rozpočtové opatření č. 4
podle přiloženého materiálu.
Hlasování č.5: pro-14, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 6 - Rozpočtové provizorium na rok 2011
Slovo má p. starosta.

Vzhledem k tomu, že z časových důvodů nebylo možné vypracovat a projednat návrh rozpočtu
městyse na rok 2011, je podle § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků v platném znění, nutné schválit pravidla rozpočtového provizoria.
Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po
jeho schválení. Rozpočtové provizorium bylo projednáno a doporučeno ke schválení zastupitelům
městyse finančním výborem a radou městyse dne 7.12.2010.
Jelikož k rozpočtovému provizoriu nebyly připomínky, p. starosta navrhnul usnesení.
Usnesení
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2011:
1. V oblasti příjmů:
- Inkaso příjmů bez omezení
2. V oblasti výdajů:
-Provozní výdaje ve výši provozních výdajů r. 2010
-Kapitálové výdaje-do výše uzavřených závazků z minulých let
-do výše přijatých účelových dotací
Hlasování č.6 : pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 7 – Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
P. starosta uvedl materiál a zdůvodnil navržené změny.
Usnesení
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje změnu odst. 1. čl. g) Zřizovací listiny ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy na nové znění
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel
příspěvkové organizace:
a) Hostinská činnost
b) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
c) Pronájem nebytových prostor
Hlasování č. 7: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu č. 8 – Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse
P. starosta upozornil na to, že vyšla novela nařízení vlády, kterou vláda schválila dne 7.12.2010
usnesením. Smyslem této novelizace, která nabývá platnosti 1.1.2011, je snížit stávající výši odměn
členům zastupitelstev územních samosprávních celků a to jak členům uvolněným, tak
neuvolněným. Jedná se o 5% snížení.
Rada městyse doporučila usnesení s hodnotami, které odpovídají novelizaci tohoto zákona a
odměny tudíž nepřekračují stanovené snížené meze.
Jelikož nebyly ke stanovení odměn připomínky, p. starosta navrhnul usnesení.

Usnesení
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva od
1.12. 2010 následovně:
− místostarosta 7 500,− člen rady 1 400,− předseda výboru nebo komise 1 100,− člen výboru nebo komise 100,− člen zastupitelstva 200,za měsíc
přičemž odměna se sčítá pouze v případě člena zastupitelstva a člena výboru nebo komise.
Hlasování č. 8: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu č. 9 – Změna jednacího řádu Zastupitelstva městyse
P. starosta přečetl vybrané části současného znění jednacího řádu Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy, které neodpovídají zákonu o obcích, popř. jsou ve vzájemném rozporu.
P. starosta navrhnul usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje změnu č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy ze dne 6.11.2006 následovně:
1. V článku 5, bod 3. zní:
„Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání ZM mohou být podány v průběhu
zasedání, a to s předložením písemného materiálu včetně návrhu usnesení. O zařazení
těchto bodů rozhodne ZM hlasováním bez rozpravy.“
2. V článku 7 se bod 2 .vypouští, stávající bod 3. se nově označuje jako bod 2.
3. V článku 8 se bod 8. vypouští, stávající body 9.,10.,11.,12.,13.,se nově označují jako body
8.,9.,10.,11.,12
4. V článku 10, bodu 1. se číslice „7“ nahrazují číslicí „10“.
5. V článku 10, bod 3. zní
„Jednotlivá usnesení nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení, není-li v textu usnesení
nebo v příloze uveden termín účinnosti pozdější. Vykonatelnosti nabývají dnem podepsání
starostou a místostarostou nebo jiným členem rady.
Hlasování č. 9: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1
K bodu č. 10 – Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
P. starosta přednesl návrh obecně závazné vyhlášky o poplatcích dle předloženého materiálu.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 městyse
Ostrov u Macochy o místních poplatcích podle předloženého materiálu

Hlasování č. 10: pro -13, proti – 0, zdržel se – 1
K bodu č. 11 – Závěrečný účet za rok 2009 – Údaje o hospodaření s majetkem
P. starosta přednesl údaje o hospodaření s majetkem podle předloženého materiálu.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje přílohu závěrečného účtu městyse za rok 2009-Údaje o hospodaření s majetkem podle předloženého materiálu.
Hlasování : pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu č. 12 – Zpráva o činnosti Rady městyse
P. starosta
Informace o činnosti rady městyse jsou pravidelně zveřejňovány jak na úřední desce, tak na
webových stránkách obce.
P. starosta rovnou otevřel diskusi:
P. Svobodová
Rada městyse souhlasila s uzavřením souhlasného prohlášení k pozemku p.č. 227 v k.ú. Ostrov u
Macochy, který je historickým majetkem obce Ostrov u Macochy. Co je to za pozemek?
P. starosta odpovídá:
To je pozemek na Balcarce
P. Svobodová
Rada vzala na vědomí informace o současném stavu záměru Jihomoravského kraje k výstavbě
vstupního areálu do Císařské jeskyně.
Můžete nás s touto informací blíže seznámit?
P. Starosta
Já jsem se zúčastnil 2x na Jihomoravském kraji jednání. Poprvé to bylo spíše seznamující, kde jsem
byl pouze já a Ing. Minařík z Regionálního rozvoje. Pak bylo svoláno další jednání, na které byl
pozván kromě Ing. Minaříka i Dr. Ryšavý a Dr. Drbal a paní architektka, která zpracovávala
současné objemové studie a dále se tam zúčastnil ze Správy CHKO Dr. Štefka s p. Tůmou.
Já jsem za obec reagoval pouze na to, že v současné chvíli je změna územního plánu na Krajském
úřadu, ke které se budou vyjadřovat, nebo kterou musí schválit. Pokud se schválí, tak jsem rovnou
nabídnul, že bude-li to třeba a bude to spěchat, tak svoláme zastupitelstvo už v únoru a na tomto
zastupitelstvu by se schválila změna územního plánu. Potom Dr. Štefka měl poměrně velké
množství připomínek k tomuto projektu, který mimo jiné měl požadavky na to, aby v první řadě
celá studie a do budoucna i stavba brala zřetel na netopýry, kteří v této jeskyni sídlí. Druhou věcí
bylo, že jeskyně by neměla být přesvětlená, aby se tam nerozšiřovaly řasy, živé bakterie, zkrátka
aby se jeskyně nezelenala.
Řešilo se i klima v jeskyni. V tuto chvíli navštěvuje jeskyni 50 lidí denně. Dr. Štefka si nebyl jist
tím, že kdyby se počet návštěvníků zvyšoval, tak jestli by se to neprojevilo nepříznivě na klimatu v
jeskyni a tím by se snižoval účinek léčby.

Zástupci JMK se shodli, že v následujícím roce proběhne měření, které v tuto chvíli monitoruje
nějaký vědec z Masarykovy univerzity. Bude se simulovat nárůst pacientů z 50 na 100 a bude se
měřit do jaké míry se to projeví na klimatu v jeskyni.
Na návrh doktora Štefky jsme probrali, jestli návštěvníci v jeskyni budou dospělí nebo děti. Dr.
Štefka navrhnul, aby dospělí využívali jeskyni Sloupsko-Šošůvskou, protože nějakým způsobem
jeskyni zamořují.
Dále jsem jednal s přítomnými zástupci kraje. Jednali jsme na téma odprodeje pozemku. Představa
kraje je taková, že by pozemek, který je přes 5000 m2 koupili za 1,- Kč od obce s tím, že tam
provedou investici v hodnotách asi 50 mil.Kč. Reagoval jsem tak, že by jim to zastupitelstvo
pravděpodobně odsouhlasilo, ale upozornil jsem je, že přístupové komunikace na Sadové jsou v
dezolátním stavu. Jediná cesta, která tam vede je okolo Crháků, kde zase parkují auta a zvýšený
provoz by situaci komplikoval. Navíc auta parkují na chodnících, což by nebylo pro pěší ideální.
Navrhnul jsem, že za peníze které by jsme dostali z JMK za tento pozemek, by se investovalo do
výstavby komunikace a chodníků podél Najtů a Kolmačků až k plánovanému vstupnímu areálu.
Což odsouhlasili a do budoucna by se to provedlo dvěma způsoby :
1) Peníze získané z prodeje pozemku by jsme investovali do nové komunikace
2) Získala by se dotace z Evropské investiční banky.
Toto je věc dalších jednání. Tímto jednání skončilo.
P.Svobodová
Takže jsou svolní k tomu, že by tu komunikaci zafinancovali?
P.starosta
Ano, přístupovou komunikaci od silnice až na místo.
P. Vaněk
Jsou tam nějaké termíny?
P. starosta
V této chvíli ne. Aktuálně na to nemá JMK vyčleněny peníze.
MUDr.Slavík
Já nevím jak to vzniklo, že nejsem zván na jednání, ale to vzniklo již v loňském roce.
Kdyby mě k těmto jednáním pozvali, tak by se asi vše zjednodušilo. Protože Dr. Štefka pokud
mluví o čistotě ovzduší, tak to jsou podklady, které mu musím dát já, aby on je tam přednesl.
Samozřejmě, že bych byl schopen oponovat těm dvěma pánům doktorům trochu jinak. Dr. Drbal je
onkolog, který dělal na Žlutém kopci plíce, takže ví, že dospělí mají jinou bakteriální flóru než děti.
A Dr. Ryšavý, který o tom rozhoduje je chirurg a ten o tom nemá ani páru.
Myslím si, že jeden odborný hlas by byl potřeba.
Druhá věc je pozemek. Není to moje starost, ale já nabádám obec Ostrov u Macochy, ať se tohoto
pozemku nezbavuje za žádnou cenu. Ten pozemek má příliš velkou hodnotu a jsem přesvědčený, že
kraj pokud tento pozemek získá, ho zašantročí nějakému soukromníkovi.
Jestliže se Ostrov u Macochy zbavil parkoviště u Balcarky, což byla chyba, tak by se neměl
zbavovat tohoto pozemku, je velmi cenný.
P. starosta
To je věc budoucích jednání a samozřejmě se dá, aby se tomuto zabránilo, zahrnout do smlouvy aby
obec měla předkupní právo. Je to na zvážení. Dnes nebudeme dělat definitivní závěry.

P. Svobodová
Zřízení kulturní komise, kdo je v kulturní komisi?
P. starosta
Zatím jsme oslovili členy s tím, že je po novém roce pozveme a určíme náplň kulturní komise.
Předseda ještě není znám. Potencionální předseda je osloven, ale zatím o tom nebylo hlasováno.
P. Svobodová
Schválili jste pravidla výběru zhotovitelů veřejných zakázek malého rozsahu
Ing.Pekárek
Zákon o veřejných zakázkách říká, co jsou zakázky v malém rozsahu. Jsou to zakázky do 2 mil,- u
zakázek na služby a dodávky a 6 mil. Kč u zakázek na stavební práce. U zakázek, které nedosahují
těchto hodnot, plní je (obhospodařuje) rada obecně. Tzn. že každý výdaj by měl být schválen radou
pokud nejsou určená nějaká pravidla, směrnice, usnesení která řeší zadávání těchto drobných
zakázek. Vzhledem ke zjednodušení činnosti je na úřadu , tak aby starosta, který je uvolněn, měl
právo rozhodovat sám o drobných zakázkách.
Princip těchto pravidel je v tom, že do 30 000,- může všechny zakázky starosta zadávat volně bez
průzkumu trhu, bez vypisování poptávek apod.
Hranice u 100 000,- u služeb a do 200 000,- u stavebních prací tzn. že má právo sám provést
průzkum trhu a provést poptávku min. u tří firem. Má v pravidlech uloženo, jakým způsobem má
vypadat poptávka a musí ji vyhodnotit tak, že vybere nejvýhodnější nabídku a archivuje tyto údaje o
zakázkách po dobu dvou let na Úřadu městyse.
Další hranicí je 2 000 000,- u služeb a výkon ostatních prací, kdy rozhoduje rada. Rada musí
schválit firmy, které budou osloveny podáním poptávky. Rada schválí text poptávky, která bude
zaslána uchazečům. Starosta vybere komisi, která vyhodnotí tyto nabídky a rozhodne o zadání
zakázky.
Poslední hranice u stavebních prací je od 2 000 000,- do 6 000 000,- kdy jsou tato pravidla:
Rada musí schválit vybrané firmy s tím rozdílem, že v první hranici byly pouze min. 3 firmy, v této
hranici je min.5 firem. Rada musí schválit text poptávky, hodnotící komisi, která Radě připraví
vyhodnocení nabídek a Rada rozhodne o tom, komu se zakázka zadá.
P. Svobodová
Schválili jste dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, příloha 3 na stavbu kanalizace Bělá. V čem to
spočívá?
P. starosta
To spočívá pouze v prodloužení termínu ukončení této stavby bez dopadu na finanční stránku.
Původní termín byl 15.12. 2010, nový termín je 15.1.2011.
P.Svobodová
Schválili jste uzavření dodatku č. 8 u smlouvy s Diecézní charitou s působností v Ostrově u
Macochy.

P. starosta
Charita u nás dodává obědy několika občanům v obci. Za předchozí rok se tento trend odebírání
obědů zvýšil. Nyní máme na seznamu 22 lidí, kteří využívají služeb a tím pádem došlo k navýšení
částky. Původní částka byla 44 000,- dnes je to asi 65 000,-. Vychází to průměrně 3 000,- na
jednoho. Což je cena jako v minulých letech.
P. Svobodová
Jsou to všechno občané Ostrova?
P. starosta
Tři nemají trvalé bydliště v Ostrově u Macochy, ale jsou zde dlouhodobě žijící.
P. Svobodová
Bude to rada řešit?
Ing. Pekárek
Rada se tím ještě nezabývala.
P. starosta
Rád bych v průběhu nejbližších dní tyto lidi navštívil, aby si předělali trvalé bydliště na Ostrov u
Macochy a nezabýval bych se tím, že by si měli úhradu platit.
P. Svobodová
Bylo by vhodné udělat změnu ve smlouvě s Charitou tak, aby si tyhle občany – smlouvy opatřila v
místech kde mají trvalé bydliště.
P. starosta
Jelikož nejsou další dotazy a připomínky, navrhuji usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse od
Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse.
Hlasování č. 12: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 13 – dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta poděkoval předchozímu starostovi za to, jakým způsobem předal funkci. Byla velmi
kvalitním způsobem předaná.
Dále se pan starosta vrátil k schůzi ustavujícího zastupitelstva.
Musím upřesnit co bylo řečeno, že stav financí je v danou chvíli 11 mil., stav financí je 8.500.000,ke dni při předání. Do budoucna musíme brát v úvahu nutné výdaje, které budou i v příštím roce.
Týká se to rozjednaných staveb. Jedná se o stavbu podporovaných bytů, kde obec bude doplácet

3.650.000,-. Jedná se o prodloužení dešťové kanalizace Bělá, která se bude platit téměř kompletně
na začátku příštího roku – 2.120 000,- plus přípojky k jednotlivým domům 3000,-/m.
Gymnastický sál ZŠ – odhadní cena 500 000,-. Stavební práce by měli začít na začátku zimních
prázdnin.
Musíme také vzít v úvahu, že každoročně budeme platit úvěr 900 000,-.
Dohromady je to 7 170 000,To je dost podstatná věc, což zatíží aktuální stav rozpočtu.
Byl jsem na jednání Svazu vodovodů a kanalizací, kde bylo voleno nové předsednictvo. Toto
předsednictvo stanovilo ceny vodného a stočného na příští rok.
Vodné 36,19Kč
Stočné 37,24Kč
Celkem 73,20Kč vše s DPH.
Poplatek za svoz komunálních odpadů .
Byla prodloužena smlouva s firmou SITA. Rozhodli jsme se i přes to, že navýšení nějaké bylo, ale
minimální. Poplatek se měnit nebude tzn. kdo zaplatí do konce února 460,-/obyvatel
od 1. března 490,-/obyvatel

Poplatek za psa se také nemění: 200,-/1.pes
250,-/každý další pes
Na valné hromadě Spolku pro rozvoj venkova Moravského krasu bylo navrhnuto, že se zvýší
příspěvky od obcí a to z původních 10,-/obyvatel na 12,-/obyvatel.
Důvodem je, že Správa CHKO Moravský kras má snahu vybudovat na Skalním mlýnu dům přírody
Moravského krasu a zažádala Spolek pro rozvoj venkova MK o podporu provozu. Takže na vlastní
stavbě se tento spolek nebude podílet. Podílet se bude pouze na provozu a u nás to dělá rozdíl 2,-.
Tedy o 2.200,- zvýšení nákladů. To není zas tak významná položka, tedy se dá tolerovat.
V pozici administrativní pracovnice nastoupila Hana Opatřilová, dnešní zapisovatelka.
Tradiční ohňostroj bude i v letošním roce, opět v 0.30 na náměstí Ostrova u Macochy.
Chystáme vánoční zpravodaj. Uzávěrka je 18.12.2010.
Nová redakční rada je ve složení : Michal Fíbek, Michal Kučera, Jarmila Krbečková, místostarosta,
starosta.
Další zájemce rád přivítám, také jakoukoliv aktivitu s dodáním článku do zpravodaje.
Máme hotové nové kalendáře, budou přiloženy k vydání zpravodaje všem občanům..
To jsou doplňující informace o tom, co se dělo v uplynulých dnech a týdnech.
P. starosta vyzval občany k diskusi.
Dr. Roth
Bylo by možné upravit nebo seřídit rozhlas? Na několika místech v naší obci je špatně slyšitelný.

P. Starosta
Je pravda, že takových míst v obci je dost. Zapisuji si do zápisků a pokusíme se s tím pohnout dál.
Ing. Musil
Chtěl bych se vrátit k bodu č. 8 – návrh a schválení odměn neuvolněným členům. Je aktuálně
vydáno nové ařízení vlády, které o tom hovoří. Data 1.12.2010 a platnost novely od 1.1.2011.
P. Starosta
Návrh byl, že usnesení zastupitelstva platí od 1.12.2010. Od 1.1.2011 platí novela příslušného
zákona.
Ing. Pekárek
Nemusíme se k tomu vracet, protože nedosáhli horních hranic, které se musí snižovat. K těmto
hranicím jsme se dostali v případě rady.
Dr. Roth
Máme tady v Ostrově u Macochy krásný rybník. Měl by se vyčistit a používat na koupání. Rybáři
ho mají pro sebe na rekreaci a mají z toho kemp. Je to škoda.
P. Starosta
Už bývalým starostou bylo zažádáno na Státní fond živ. prostředí o dotaci na revitalizaci Lopače a
odbahnění rybníku. Žádost byla akceptována, bude se o tom dále jednat.
Z občanů
Je možné změnit znělku pro rozhlas? Je tady už 8 - 10 let?
P. Starosta
Technicky v tom problém není, jde spíše o zvyk. Pokusíme se o změny. Pošlete návrhy a můžete si
odhlasovat jakou hudbu budeme pouštět.
Z občanů
Nebylo by možné dát značku ke hřbitovu? Okolo hřbitova chodí 12 lidí denně se psy. Nebo zvýšit
poplatky za psa, dát sáčky...
P. starosta
Nejsem si jistý, jestli v tomto najdeme oporu v zákoně, poněvadž je to veřejné prostranství.
Je otázkou, jestli když tam dáme značku, přestanou tudy se psy chodit.
Píšu si a prověříme to.
Ing. Ambrož

Vítám ředitele školy pana Hasoně. Připravili jsme si prezentaci nových tříd ZŠ, které vzniknou na
základě dotace. Investice je velká, ať občané vidí, jak to bude vypadat.

P. starosta
ukončil a uzavřel schůzi zastupitelstva. Poděkoval za účast a popřál klidné Vánoce.
Po ukončení zasedání proběhla vizuální prezentace předpokládaného rozvoje školy s ohledem na
získané dotace.
Zasedání ukončeno v 19. 05.

Zapsala: Hana Opatřilová

….........................................

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

….........................................

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Soňa Švrčinová

…..........................................

Ing. Libor Vaněk, MBA

…..........................................

